
REFERAT FRA KRETSTING  

8. Mai 2019 KL 1800.00 På Aarnes Kafeteria 

Til stede: Trygve Lisland, Skien BK/kretsstyret, Morten Thunberg, Notodden BK/kretsstyret, Arild 
Årmot, Lunde BK/vara til kretsstyret, Stig Johansson, Kragerø BK, Brevik BK: Tor Erik Karlsen og Gro 
Haraldsen, Arne Øigarden, KGB, Tarald Øigarden, Duestien BK, Jan Eidissen, Midt-Telemark BK, Jan 
Thunberg, Seljord BK 

Jan Thunberg og Arild Årmot ble valgt til å underskrive protokollen. 

1. Åpning 

Nestleder, Trygve, ønsket velkommen. Han forklarte at leder, Geir Ove Nordnes, var bortreist på jobb 
og kunne ikke stille på Årsmøtet. Samtidig informerte Trygve om at Geir Ove velger å trekke seg fra 
ledervervet, dette på grunn av arbeidssituasjonen i Bergen. 

 

2. Diverse godkjenning og valg 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Valg av ordstyrer: Trygve. Valg av referent: Morten. 
Valg av to personer til protokollunderskriving; Arild og Jan. 

 

3. Årsberetning 2018/2019 

Trygve leste igjennom årsberetningen. Det kom ingen kommentarer til denne og den ble godkjent. 

 

4. Regnskap 

Kasserer, Morten, gjennomgikk regnskapet som viser et overskudd på ca. kr 30.000. Morten 
informerte om at kretsen mister en del inntekter fra dublering og sponsorinntekter (Skien Open), og 
dermed vil overskuddet bli borte de kommende årene. Regnskap og balanse ble godkjent. 

 

5. Vurderinger av Kretsens turneringer 

KGM-mix/KM-mix:  Oppmøte er OK og vi fortsetter å arrangere denne på høsten. 

KM-lag: OK påmelding og vi fortsetter med å spille i Bø, så langt Midt-Telemark BK 
påtar seg det. 

KM-Par Kjempepåmelding fra Kragerø, men svært sviktende fra resten av klubbene. 
Noe diskusjon rundt tidspunktet, der spesielt Arild ønsket flytte turneringen 
til 25. Januar. Vi prøver nok et år med å arrangere dette til samme tid og 
vurderer evt. flytting til neste år. Vi arrangerer gjerne denne turneringen nok 
engang hos Kragerø, hvis de tar på seg oppdraget.  

Kretsen oppfordrer alle til å støtte opp om turneringer som foregår i Telemark Bridgekrets! 



6. Innkomne forslag 

Brevik BK får innvilget sin søknad på kr 3000 for dekning av utgifter i forbindelse med kurs. (Styresak 
som tinget ble informert om) 

Kragerø BK sponses med kr 5000 dersom klubben får tildelt NM-parfinale. I tillegg garanterer kretsen 
for ytterligere kr 5000 i tilfelle av underskudd på kr 5000 eller mer. (Styresak som tinget ble informert 
om) 

 

7. Kretsledermøte 23 august. 

Kretsen sender en representant til kretsledermøtet 23.8., velges av styret. 
Kretsen oppfordrer alle klubber til å stille opp på organisasjonsdagene 24-25 august. Klubber med 
dårlig økonomi kan søke Kretsen om støtte til dette. 

 

8. valg 

Ingen i valgkomiteen var til stede og ingen forslag forelå. 

Det har imidlertid blitt funnet følgende løsning: 

Leder   Trygve Lisland (ny, 1 år)  

Kasserer  Morten Thunberg (Ikke på valg) 

Styremedlem  Arild Årmot (ny, 2 år) 

Styremedlem  Heidi Jensen (Ikke på valg) 

Styremedlem  Stig Johansson, Kragerø BK (ny, 2 år) 

Vara   Tor Erik Karlsen, Brevik BK (ny, 2 år)  

 

Valgkomiteleder  ? 

Valgkomite  ? 

 

Revisor   Harald Pettersen (ny 1 år)  

 

9. avslutning 

Trygve informerte delegatene om saker som det vil bli sendt ut info om til alle klubbledere:  

Alle klubber oppfordres til å sende minst en representant til organisasjonsdagene 24. og 25. 
august. Klubber med svak økonomi vil kunne få dekket utgiftene etter søknad med 
årsregnskapet vedlagt.  
 
Sammendrag av: Bridgeopplæring (forenklet bridge) i SFO/barneskole (fra NBF´s 
hjemmesider) 



 
Orientering om kretsens kortmaskin og kort, samt om bridgekalenderen for 2019-20 
 
Sterk oppfordring om å finne/foreslå 2 medlemmer (som sier seg villig) til valgkomiteen 
 
Trygve takket alle for fremmøtet, og det ble servering av karbonade- og rekesmørbrød. 
 

 

Morten Thunberg 

Referent 
 
 
 
Arild Årmot     Jan Thunberg 
 


